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26 ତମ କମନୱେଲଥ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ୱ ୈଠକ (ସଏିଚଓଜଏିମ) ପାଇ ଁଭାରତର ୱ ୈୱେଶକି 
 ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୁୋଣ୍ଡାର କଗିାଲୀ ଗସ୍ତ (22-25 ଜୁନ 2022) 

ଜୁନ 21, 2022 

ୱ ୈୱେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 26 ତମ କମନୱେଲଥ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ୱ ୈଠକ (ସଏିଚଓଜଏିମ) ୱର 

ୱ ାଗୱେ ା ପାଇଁ 22-25 ଜୁନ କଗିାଲୀ ଗସ୍ତ କରୱି । ୱକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ କାରଣରୁ େୁଇଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ା ାଇଥି ା ସଏିଚଓଜଏିମ 

ୱର ୱ ୈୱେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ୱନତୃତ୍ୱ ୱନୱ । 

2. 24-25 ଜୁନୱର କମନୱେଲଥ ସମି୍ମଳନୀୱର ୱ ୈୱେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କର ିା ସହତି ଜୁନ 23 

ୱର କଗିାଲୀୱର ସଏିଚଓଜଏିମ ୱ ୈୱେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ ୱ ୈଠକୱର ୱ ାଗୱେୱ । 

3. ସଏିଚଓଜଏିମ ଅ ସରୱର କମନୱେଲଥର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁୋଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମନୱେଲଥ  ୁ କ ୱ ାରମ, କମନୱେଲଥ 
ମହଳିା ୱ ାରମ, କମନୱେଲଥ  ୟ ସାୟ ୱ ାରମ, କମନୱେଲଥ ଜନ ୱ ାରମ ଏ ଂ ଅନୟାନୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କା ୱୟକ୍ରମମାନ ଆୱୟାଜନ 

କର ିାର ୱ ାଜନା କରା ାଇଛ।ି 

4. 26 ତମ ସଏିଚଓଜଏିମ ସମି୍ମଳନୀର  ଷିୟ ସୁ୍ତ ୱହଉଛ:ି "ଏକ ସାଧାରଣ ଭ ଷିୟତ ପ୍ରୋନ କର ିା: ସଂୱ ାଗ, ନ ସୃଜନ, ପର ିର୍ତ୍ୱନ 

କର ିା"। କମନୱେଲଥ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ୱନତୃ ୃନ୍ଦ ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପୱର  ଚିାର  ମିଷୱ କର ିାର କା ୱୟକ୍ରମ ଅଛ,ି ୱ ପରକି ି ରି୍ଶ୍ 
ଜଳ ା ୁ ପର ିର୍ତ୍ୱନ, ଖ୍ାେୟ ସରୁକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମସୟା ଏ ଂ ନମିନଲିଖିତ ଚାୱରାଟ ି ଳା ଳ ଡକୁୟୱମଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କର ିାର ସମ୍ଭା ନା ଅଛ:ି 
ସଏିଚଓଜଏିମ କମୁୟନକି, ଶଶୁି  ତ୍ନ ଓ ସରୁକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଉପୱର କଗିାଲୀ ୱ ାଷଣା, ନରିନ୍ତର ସହରୀକରଣ ଓ କମନୱେଲଥ ଲିଭିଙ୍୍ଗ 

ଲୟାଣ୍ଡସ୍ ଚାଟୱର୍ ଉପୱର ୱ ାଷଣା: ଲିଭିଙ୍୍ଗ ଲୟାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଆହୱାନ (କଲ୍)। 

5. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟୱର ୱ ୈୱେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କମୱନୱଲଥ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଏ ଂ ଅନୟ ମାନୟଗଣୟ  ୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 

ୱ ୈଠକ କରୱି  ୱ ାଲି ଆଶା କରା ାଉଛ।ି କଗିାଲୀୱର ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୱୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୱୟାଜତି ୱହ ାକୁ ଥି ା ଏକ ସ୍ୱାଗତ 
କା ୱୟକ୍ରମୱର ୱ ୈୱେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ସମେୁାୟର ସେସୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ  ାର୍ତ୍ୱାଳାପ କରୱି । 

6. କମନୱେଲଥ ସେସୟମାନଙ୍କ ସହତି ଭାରତର ଭାଗିୋରୀକୁ ଗଭୀର କର ିା ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ୱ ମଞ୍ଚ ପ୍ରୋନ କରଥିାଏ, 

 ୱିଶଷ କର ିକ୍ଷଦୁ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର (ଏସ୍ଏସ୍) ଏ ଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ  କିାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର (ଏସଆଇଡଏିସ)। କମନୱେଲଥର  ୃହତ ୱ ାଗୋନକାରୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟୱର ଭାରତ ଅନୟତମ ଏ ଂ ଏହା ୱ ୈଷୟିକ ସହାୟତା ଓ େକ୍ଷତା  କିାଶ ୱକ୍ଷତ୍ରୱର ସଂଗଠନକୁ ସାହା ୟ କରଛି।ି ଭାରତ 2018 ୱର 



ଏକ କମୱନୱଲଥ େିୱଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ୱ ାଷଣା କରଥିିଲା ଏ ଂ  କିାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କମୱନୱଲଥର  କିାଶଶୀଳ ୱେଶମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା 

ପାଇଁ 50 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଉତ୍ସଗୱ କରଥିିଲା। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 21, 2022 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


